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Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritara: 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie: 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”
Titlul proiectului: Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE"
Cod Contract: POSDRU/91/2.1/S/64347
Beneficiar: Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii

Bucuresti, 29 noiembrie 2010

COMUNICAT DE PRESA
Zurale Chave: Copii puternici, pregatiti pentru viata
Romani CRISS, in parteneriat cu organizatia Generatia 2008, organizatia Ketaness 2006,
Asociatia Forum Art Buzau si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului lanseaza
proiectul Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE", care se deruleaza in perioada
2010 – 2013, in regiunile Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est si Bucuresti-Ilfov. Proiectul este
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, “Investeste in oameni”.
Prin intermediul proiectului, se vor infiinta si dota 20 de cluburi de sprijin educational
“Chave Zurale” in cele 4 regiuni, unde 500 de elevi din clasele III-IV si VII-VIII, clase in care se
inregistreaza un procent disproportionat de mare de elevi care abandoneaza scoala, vor beneficia
de activitati tip “scoala dupa scoala”: vor fi sprijiniti in aprofundarea cunostintelor predate in
timpul orelor de curs, vor beneficia de consiliere psihologica si academica gratuita si vor
desfasura activitati de dezvoltare a abilitatilor si competentelor. Activitatile din cluburile
educationale se vor realiza pe o perioada de 2 ani si includ tabere si acordarea de burse lunare
pentru fiecare copil. In acelasi timp, se vor imbunatati cunostintelor cu privire la
interculturalitate si metode de prevenire si corectare a abandonului scolar a 100 de cadre
didactice care lucreaza in scoli cu elevi romi.
Activitatile din cadrul proiectului contribuie la facilitarea accesului la educatie si la
cresterea nivelului de educatie si formare profesionala al resurselor umane rome printr-o
abordare de tip „pe tot parcursul vietii” si, implicit, la cresterea gradului de ocupare pe termen
mediu. Masurile intreprinse in cadrul programului contribuie la prevenirea si reducerea
fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin mentinerea si/sau reintegrarea in educatie si
formare profesionala a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii.

Conform datelor celui mai recent recensamant, mai mult de 26% din populatia roma cu
varsta de peste zece ani nu a finalizat nicio forma de scolarizare, comparativ cu doar 4,9% din
populatia totala1. Nivelurile foarte scazute ale invatamantului in randul populatiei rome apte de
munca se traduce in excluziunea de pe piata muncii si in pierderi ulterioare de natura economica
si fiscala, in valoare de 202 milioane euro in Romania. Pentru a obtine nivelul sporit de capital
uman necesar, este nevoie de investitii substantial mai mari in educatia incluziva si de calitate
pentru romi.2
Pentru mai multe informatii despre
office@romanicriss.org, telefon 021 301 70 70.
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Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS este o organizatie neguvernamentala non-profit, infiintata la
4 aprilie 1993. Romani CRISS apara si promoveaza drepturile romilor din Romania. Romani CRISS ofera asistenta legala in
cazurile de abuz si lucreaza pentru combaterea si prevenirea discriminarii rasiale impotriva romilor in toate domeniile vietii
publice, inclusiv in educatie, locuire si sanatate. In domeniul educatiei, organizatia este activa inca de la infiintare. Cel mai recent
proiect educational a avut ca beneficiari peste 12.000 de copii din intreaga tara. De asemenea, este organizatia care a initiat
memorandumul de cooperare privind asigurarea accesului copiilor si tinerilor romi din Romania la un invatamant de calitate prin
desegregarea scolara si promovarea educatiei pentru identitate. CRISS deruleaza proiecte si actiuni prin care incearca sa
contribuie in mod decisiv la eliminarea fenomenului de segregare scolara si la construirea unui model de buna practica in ceea ce
priveste reducerea abandonului scolar si cresterea calitatii actului educational in randul elevilor romi. In 2008, Romani CRISS a
obtinut statutul special consultativ al Consiliului Economic si Social (ECOSOC), fiind prima organizatie de romi din Romania si
a cincea din tara noastra care obtine acest statut.
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Studiul EUMAP – Accesul egal la educatie de calitate pentru romi, disponibil la:
http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/equal_20070329/romania3_20070329.pdf
2
Studiu Banca Mondiala 2010, disponibil la:
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final_RO.pdf

